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Literární sout ěž festivalu Ji čín –
město pohádky          

Jana Benešová          

     Městská knihovna v Jičíně je již řadu let hlavním organizátorem literární soutěže festivalu
Jičín – město pohádky. Soutěž se koná jednou za dva roky a je určená dětem a mladým lidem
do 18 let, kteří soutěží s jakoukoliv pohádkou z vlastní dílny. Omezen je pouze rozsah. Za léta
pořádání soutěže jsme získali řadu zkušeností. Proto jsme například ustoupili od tematického
omezení. Velkým krokem byla výměna profesionální poroty za novou, složenou ze studentů
gymnázia. Jsme přesvědčeni, že tím se soutěž přiblížila záměru celého festivalu, který chce být
především pro děti s náplní dle jejich zájmů a také jim umožnit aktivní účast. Veškeré naše
zkušenosti odrážejí propozice (viz zadní strana obálky).
Máme radost, že se daří udržet a dále rozvíjet příjemnou spolupráci s časopisem Pastelka, který
nemalou měrou přispívá k průběhu soutěže jak morálně, tak i materiálně. Letos již třetí ročník
podpoří Svaz českých knihkupců a nakladatelů, díky němuž můžeme děti odměnit knihami. V
minulém ročníku pěknou a zajímavou formou přispěly Noviny Jičínska, které tři pohádky
uveřejnily a šéfredaktor jejich autorům slavnostně předal honorář. I na pokračování této
spolupráce se moc těšíme. Samozřejmě, jsme rádi za všechny další sponzory, které se podaří
získat třeba jen na jeden konkrétní ročník. Všem jim patří velký dík. 
Soutěž je posuzována ve třech kategoriích dle věku autorů. Příspěvky posuzuje, kromě již
zmíněné hlavní studentské poroty, porota časopisu Pastelka a porota loutkového divadélka
Srdíčko. Hlavními cenami jsou Ceny pohádkového oříšku, které zahrnují keramický pohádkový
oříšek a dekret. Zajímavé jsou oříšky. Jednak jsou velice pěkné a každý rok trošku jiné a hlavně
nám je vyrábí keramička, která se zaručila, že jich více než pro naši soutěž nevyrobí. To
znamená, že nikdo jiný než autoři nejlepších pohádek z naší soutěže je nemůže získat. Kromě
toho udělujeme i čestná uznání. 
Soutěž je celostátní. Právě to mi pokaždé přidá nejednu vrásku. Z velkého územního rozptylu
vítězů mívám strach při vyhlašování výsledků, ale k mému překvapení a radosti si pro cenu
přijíždějí i děti ze vzdálených míst. Jen jednou jsem mamince úspěšné autorky musela
vysvětlovat, že jde o prestižní ceny, které jim, bohužel, benzin nezaplatí. Ale i o možnosti úhrady
cestovného lze do budoucna uvažovat. Záleží jen na vstřícnosti sponzorů. Lze uvažovat, a také
uvažujeme, o řadě dalších věcí. Nyní je např. aktuální vydání sborníku prací. 
Vyhlášení výsledků soutěže je vždy slavnostní a probíhá v jičínském loutkovém divadélku
Srdíčko během festivalového týdne. Pokaždé se snažíme připravit zajímavý program a
prezentovat alespoň několik nejlepších pohádek. Poděkování vždy patří nejen všem autorům,
kteří píší pohádky, ale i jejich rodičům, učitelům a knihovníkům, kteří je podporují. Zde musím
jmenovat Městskou knihovnu Antonína Marka v Turnově, která sklízí úspěchy pravidelně. 
Budu velice ráda, když se přidají další knihovny a povedou děti k tvůrčímu psaní. V řadě
knihoven se tak již děje, jde jen o to, připravit práce tak, aby bylo možné přihlásit je do soutěže a
odeslat je. Jen prosím o dodržení propozic, které jsou uvedeny na zadní straně obálky. Těším se
na setkání s pohádkami Vašich dětí.
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      Ukázka soutěžní práce z roku 2003 
O STATEČNÉM CIBULKOVI
Vlasta Plaňanská, 10 let - Praha

      Byl hezký podzimní den. Foukal příjemný vánek a stromy shazovaly barevné listí. Cibulek se
svou kamarádkou Cibulkou šli z výletu domů, k tůňce v březovém háječku. Tu na ně vyskočila
ošklivá krysa Pištula. A hned zaútočila na cibulky. 
“Zrovna potřebuju cibuli do polívky,” zasyčela mezi vousy. 
“Utíkej Cibulko!” zavolal Cibulek, ale bylo pozdě, krysa už skočila. 
Cibulek ale stáhl Cibulku k zemi a Pištula je přeskočila. 
Tu dostal Cibulek válečný nápad a pošeptal ho Cibulce a hned se dali do práce. Skákali před
krysou a smáli se, až brečeli. 
Určitě všichni víte, že když cibule pláče, brečí všichni ti, kdo se na ni dívají. A když jsou dvě, je to
ještě horší. 
Vědí to všichni kromě hloupé Pištuly. 
Cibulek s Cibulkou dováděli a ronili slzy, až Pištula také pro slzy neviděla, jak ji pálily oči. Pištula
se raději dala na ústup, neviděla však na cestu, a tak utíkala a utíkala a nevěděla kam, až se
nakonec vřítila do svého doupěte a spadla do hrnce s polévkou. Než se Pištula oblízala, byli
Cibulek s Cibulkou doma v bezpečí v domečku u tůňky. Celou zimu Cibulek s Cibulkou prospali. 
A přišlo jaro. Rozkvetly sněženky a další první jarní kytičky a ptáčci zacvrlikali, aby přivítali
sluníčko. Stromy vehnaly mízu do pupenů, některé měly dokonce i listí a květy. Místy už
poletovaly včelky. 
Cibulek se protáhl po dlouhém zimním spánku: “Cibulko, vstávat, máme před sebou spoustu
práce!” 
Cibulka se také protáhla a oba si šli pro rýče. Ryli a ryli, až si zryli kus půdy. Pak se spolu zavrtali
a do léta se jim na záhoně narodila spousta malých cibulek. A tak když najdete v létě na záhoně
pohromadě několik cibulek, možná to jsou děti statečného Cibulka a jeho ženy Cibulky.
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